
Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 24 januari 2011 (IR11.0016) 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, mevrouw Jellema, opent de vergadering. Ze vervangt de op de agenda vermelde voorzitter 
Koning. Wethouder Den Dulk deelt naar aanleiding van de vorige commissievergadering mee dat het rommelige 
uiterlijk van een deel van de openbare ruimte van het gebied Meester Tigchelaar inmiddels is opgeknapt. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.  
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
Ter advisering 
 
4. Voorstel tot vaststelling van de nota reserves en voorzieningen 2011. 
Wethouder Den Dulk zegt toe de raad(scommissie) voor de behandeling van de kadernota op een nader te 
bepalen wijze te informeren over de opbouw van de algemene reserve, het toerekenen van rente en de wijze 
waarop met de rente wordt omgegaan. De commissie adviseert de raad unaniem positief over het voorstel met 
inachtneming van de door de wethouder gedane toezegging en stelt daarbij voor dit te agenderen als hamerpunt 
voor de raadsvergadering van 31 januari 2011. De fractie van GroenLinks kondigt amendementen aan over 
reserves kleiner dan € 100.000,-- en over het toevoegen van rente aan de reserve strategische visie.  
Het college van burgemeester en wethouders zal een verschrijving onderaan op bladzijde 7 voor de 
raadsbehandeling op 31 januari 2011 corrigeren. (Het teken “>” dient te worden vervangen door het teken “<”.) 
 
5. Voorstel tot vaststelling van de nota weerstandsvermogen en risicomanagement 2011. 
De commissie adviseert de raad in meerderheid positief over het voorstel en stelt daarbij voor dit te agenderen 
als hamerpunt voor de raadsvergadering van 31 januari 2011. De fracties van Behoorlijk Bestuur en de 
ChristenUnie kondigen stemverklaringen aan. 
 
Overig 
 
6. Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen van 10 januari 2011. 
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst. 
 
7. Termijnplanning. 
De commissie neemt kennis van de termijnplanning. 
 
8. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 


